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Opwijk, 2/03/2018
Verslag algemene vergadering Gemeentelijke Welzijnraad Opwijk d.d. maandag 29 januari 2018
Aanwezig:
• Voorzitter: François Vunckx
• Stemgerechtigde leden: Tom Bosman, Vincent De Pauw, Lieve Delgouffe, Marcel Hermans,
Denise Moens, Frans Vermeir, Stephanie Heyvaert, Natalie Verhelle, Rita Vranken, Willy Van
Mol
• Niet-stemgerechtigde leden: Patrick De Smedt, Joke Longin, Els Van Buggenhout, Els Van
Gucht, Annelies De Pauw, Lutgard Van der Borght, Vivianne Thomas, Karen Lauwers.
Verontschuldigd: Michael Van Nuffel, Yvette Notredame, Marleen De Meersman, Christoph De Smedt,
Verslaggeving: Vincent De Pauw, Karen Lauwers
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar, een goede gezondheid en mooie perspectieven.
We gaan onze 5e werkjaar in en samen hebben we al enkele mooie zaken gerealiseerd en geadviseerd.
We bedanken graag de gemeentelijke ondersteuning. N.a.v. het verkiezingsjaar vragen we een inbreng
van ideeën voor de toekomst. We toasten op het nieuwe jaar!

1.

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 4 december 2017.
Het verslag is goedgekeurd.

2.

Kasverslag
Marcel Hermans brengt een actueel overzicht van de beschikbare financiën en inkomsten
/uitgaven van Café Zetta.

3.

Memorandum Verkiezingen
François legt voor aan de welzijnsraad of zij een memorandum willen opmaken voor de
verkiezingen.
- Zijn er suggesties rond het toekomstig sociaal beleid in de gemeente, over hoe we dit zo
goed mogelijk kunnen aanpakken?
- Zijn er nieuwe behoeften of bestaande die kunnen verstevigd worden?
Het gemeentelijk personeel is reeds bevraagd naar de noden voor het beleid. Dergelijk initiatief
zal ook gebeuren naar de bevolking op basis van een bevraging en dit onder begeleiding van
een studiebureau.
To do voor iedereen: Dien je voorstellen in bij Karen zodat we deze kunnen bespreken in de
algemene vergadering van juni.
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4.

Voorstelling Begeleid Wonen Hopperank door Lieve Delgouffe (zie bijlage 1 powerPoint)
Hopperank is een dienst begeleid wonen die zich uitstrekt over de gemeenten Asse, Opwijk,
Merchtem en Affligem. Zij geven begeleiding aan personen met een beperking die zelfstandig
wonen. Onder begeleiding kan je het volgende verstaan:
- Officiële documenten invullen of aanvragen;
- Invullen van vrije tijd;
- Psychosociale ondersteuning: praten rond gevoelens, fungeren als vertrouwenspersoon;
- Budgetbegeleiding;
- Zoeken naar werk;
- Zoeken naar huisvesting;
- Begeleiden rond opvoeding;
- Begeleiden rond het plannen van een huishouden.

5.

Activiteiten ‘Ik zie u zitten’
- Folder: de folder van de eerste helft van 2018 werd gedrukt en verdeeld. We vragen om de
folder zoveel mogelijk gericht te verspreiden in jullie organisatie of aan geïnteresseerden.
- Facebook: Vincent heeft een evenement aangemaakt op de facebookpagina van de
welzijnsraad. Graag dit zoveel mogelijk delen.
- De activiteiten van de welzijnsraad:
• Algemene infoavond Fit in je hoofd 08/02 om 19.30 uur in Satijn: 4 inschrijvingen
(niet veel, dus promotie is erg belangrijk)
• De moed van imperfectie – start 19/04 – reeks van 5 sessies: 3 inschrijvingen (min.
5 nodig, er is nog even tijd, dus dat komt in orde)
!!! Activiteit in folder door ‘beweging.net’, moet zijn door ‘ACV’.

6.

Evaluatie en vervolg Café Zetta
Algemeen wordt deze activiteit positief onthaald, en wilt men dit verderzetten.
Els licht het standpunt van de Werkgroep Gewoon… Anders toe: “In onze bijeenkomst van 16
januari hebben we Café Zetta een algemeen positieve evaluatie gegeven:
- Er was een toegankelijke sfeer en de mogelijkheid om een praatje te maken met andere
aanwezigen. Zonnelied was twee keer aanwezig en hun gasten ervaarden het als erg
positief. Ook jonge gezinnen met kinderen zijn een paar keer een spelletje komen spelen en
er was telkens een vast groepje mensen aanwezig via begeleid wonen;
- In december hebben we niet veel personen met een beperking bereikt en ook de inclusie
met jeugd is niet echt gebeurd;
- We zouden het Café graag verder zetten en enigszins bijsturen. Voor Nijdrop is enkel
woensdag mogelijk, we dachten aan de laatste woensdag van de maand. We zouden het
tijdstip verlaten van 18 uur tot 20.30 uur, want dan komt de jeugd ook naar het jeugdhuis.
Ons voorstel is om het op de volgende maanden te organiseren: 28 februari (wafelenbak),
28 maart, 25 april en 30 mei. Daarna terug starten in september, oktober en tot slot
november: 8 x op jaarbasis;
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Frans en Denise zijn vaste kandidaten voor Café Zetta, waarvoor dank!
De algemene vergadering keurt het goed om Café Zetta op deze manier verder te zetten.
NOTA: We stellen voor dat er vanuit de welzijnsraad per editie één verantwoordelijke
wordt aangeduid. Deze komt het gerief ophalen in het sociaal huis op dinsdag (dit kan tot
20 uur ’s avonds) en gaat eventueel zelf om bestellingen van eten.
• 28/02: Vivianne & Marina, Lieve, Denise en Frans
• 28/03: Els Van Buggenhout, Denise en Frans
• 25/04: Steph en Marieke van Zonnelied, Denise en Frans
• 30/05: Annelies & Els Van Gucht, Denise en Frans
Iedereen die wenst mee te werken kan om 17u15 aanwezig zijn. Het persbericht & de
affiche worden uitgedeeld.

7.

Theaterstuk ‘Verdrongen’
Er was een bijeenkomst op 1 februari met de deelnemende organisaties, aldus Rita.
De organisatie komt stilaan in orde. Er moeten echter wel nog enkele gegevens duidelijk
worden. De voorstelling gaat door op 28 februari volgend jaar (afsluiter ‘ik zie u zitten’).

8.

European Disability Card
Na ons positief advies van 4 december, werd dit op het college gebracht op 12 december 2017.
De volgende stap is de gemeenteraad.
Het uittreksel van het besluit luidt als volgt.
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de welzijnsraad om advies in te winnen
bij de sportraad en cultuurraad om nadien een voorstel terug voor te leggen aan het college.
Het uittreksel van het verslag van de Werkgroep Gewoon Anders, over deze kaart luidt als
volgt:
-

-

Deze kaart is goedgekeurd in de Welzijnsraad en de Sportraad.
Er kunnen voordelen van verschillende aard aan worden gekoppeld. Het hoeft niet louter
financieel te zijn. In de eerste plaats verwachten we dat de gemeente het goede voorbeeld
geeft. Zoals in het Cultureel centrum de bestaande gratis kaart voor de begeleider. We
denken bijvoorbeeld aan vroeger binnen mogen bij een voorstelling, twee cultuurcheques in
plaats van één? Bij horecazaken kan dit zijn ‘Gratis naar toilet gaan’. Het kan uiteraard ook
een korting zijn op lidgeld of toegangskaarten.
We kunnen stickers van het logo bestellen zodat het duidelijk kan worden aangeduid als er
voordelen zijn bij een bepaald evenement of bij een bepaalde locatie.
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We dienen deze kaart nog toe te voegen aan onze eigen ontwerpen checklist ‘maak je
evenement toegankelijk’.
We vragen aan de gemeente om een korte brief te schrijven t.a.v. alle verenigingen waarin
we vragen om een voordeel te koppelen aan deze kaart;
Na de goedkeuring van deze uitwerking op de algemene vergadering van de welzijnsraad ,
moet het worden goedgekeurd op de gemeenteraad.

To do: Op de gemeenteraad brengen We volgen dit verder op!
To do: nagaan of dit ook geldig is voor 65+? Zo niet, kunnen we vanuit de welzijnsraad een brief
schrijven naar de FOD Welzijn & het Vlaams Departement Welzijn met de vraag om dit ook over
te nemen voor de 65-plussers?

9.

Toegankelijkheid:
9.1.
Campagne Provincie Vlaams Brabant ‘Jouw gemeente toegankelijk’
- Er werd een 10-punten plan voorgesteld door de Provincie en verschillende VlaamsBrabantse gemeenten tekenende hier op in. Opwijk heeft hier toen niet op ingetekend
wegens gebrek aan tijd, daar het project ‘ik zie u zitten’ werd verder uitgewerkt.
- De welzijnsraad wil onderzoeken in welke mate we hier nu werk van kunnen maken.
• To do: een checklist opmaken van wat er al gerealiseerd werd in Opwijk.
• To do: een advies voorbereiden dat wordt goedgekeurd in een volgende algemene
vergadering. Het betreft een advies voor het college waarin we vragen om een
tijdelijke en aparte werkgroep op te richten (lid van welzijnsraad, seniorenraad,
dienst stedenbouw, dienst welzijn, dienst infrastructuur en eventueel een
bevoegde schepen, eventueel een begeleidende dienst van de provincie?). Tegen
de volgende vergadering willen we een duidelijke doelfiche op maken van deze
aparte werkgroep. Bijv. de screening organiseren van parkeerplaatsen/horecazaken
en dergelijke.
• To do: de vraag stellen aan de seniorenraad in welke mate zij willen samenwerken.
• To do: nadien dient dit voorstel ingediend te worden bij het bevoegde
beslissingsorgaan: college/OCMW.
• To do: Vivianne vraagt een inventaris van openbaar toegankelijke gebouwen
(gemeentelijke gebouwen / banken / winkels)?
9.2.
Checklist toegankelijke activiteit Provincie Vlaams Brabant/Welzijnsraad
- Ook de provincie heeft een checklist gemaakt voor een toegankelijke activiteit.
- To do: De welzijnsraad stelt voor om deze lijst naast de onze te leggen en eventueel verder
aan te vullen.
- We opteren om maar één lijst te bezorgen aan de Opwijkse verenigingen.

10.Stand van zaken groepsaankoop AED-toestellen
Uitstel punt wegens tijdsgebrek.
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11. Stand van zaken dossier Piccobello
Patrick en Frans vertellen dat de vereffening bezig is en dat Piccobelle stopt met te bestaan op
31 maart 2018. De overgang van het personeel en de klanten is nu bezig.
Het is onduidelijk wat er nog kan gebeuren met de overgebleven financiën.
(Schenking aan kas Welzijnsraad? 😊)

12.Varia
-

-

-

Extra site ‘Wereld van Indra’ op een campingterrein in de buurt van Buggenhoutbos /
Malderen. De vzw kijkt na of men via het Ministerie van Jeugd structurele subsidies kunnen
krijgen, eventueel i.s.m. een andere vzw;
KBG is gestopt met haar activiteiten, met het resterende geld dat in kas was, werd een
rolstoelfiets aangekocht voor het Woonzorgcentrum. Nu donderdag is er om 11u een
persmoment over deze schenking;
Op 18 maart is er de Dag van de Zorg in Opcura met een Urban trail run.
Zonnelied: het OCMW van Merchtem biedt aan om een stuk grond aan te kopen voor hun
uitbreiding, aan minimum prijs;
Komt er een website voor het zorgbedrijf Opcura? ‘ja’.
Kunnen de verslagen van de Welzijnsraad worden aangevuld op website van Opwijk?

Met vriendelijke groet,

François Vunckx,
voorzitter

Vincent De Pauw
secretaris

Karen Lauwers
ondersteuner gemeente

